
SØLLERØD ORIENTERINGSKLUB                     OKT/NOV 2016 
 

KLUBMESTERSKABSLØB 2016 

RUDE SKOV (Norddel) 

Lørdag, d. 19. november 2016 

 

Mødested: Se kortet: Svaneparken, sydvest for Maglebjerg. 
 

Parkering:  Med omtanke på områdets P-pladser. 
 

Mødetid: Kl. 9.30 – hjælp med klargøring af stævneplads. 
 

Start: Fra Kl. 10.00.      Sidste start: Kl. 10.30. 
 

Mål: OBS - OBS – OBS.   Lukkes Kl. 11.45. 
 

Tidtagning: HUSK din SI-brik – eller lån en af klubben. 
 

Baner:  Lang: 6160 m med 21 poster, svær orientering. 

  Mellem: 4600 m med 15 poster, svær orientering. 

  Kort: 3130 m med 11 poster, svær orientering. 

  Lettere: 3060 m med 13 poster, poster på/ved vej og sti. 

  Alle baner består af 2 lige lange slynger med én post, som udgør førstepost, 

  knudepost og sidste post. Posten har SI-enhed, som SKAL benyttes. 

  Øvrige poster stiller krav til den ærlige O-løbers klap. 
 

Løbsform:  ”DEN ÆRLIGE O-LØBER”, hvor vinderen bliver den løber, som gennem- 

  løber de to slynger med mindst mulige tidsforskel. 

  Der løbes selvfølgelig med SI-tidtagning, MEN UDEN EGET UR. 

  Der kan starte 2 løbere på hver bane samtidig. 

  Løberne løber til knudeposten, hvor banerne deler op. 

  Efter første slynge klippes knudeposten og anden slynge gennemløbes. 

  Derpå klippes knudeposten for sidste gang før løb mod mål.. 

  Det er kun tiderne på de to slynger, der tæller – start-/slutstræk er altså  

  uden betydning – her kan du gå, jogge eller fræse. 
 

Præmier:  VINDEREN får PILEKOGGERET til 1 års opbevaring + æren. 

  Den ærefulde nr. NÆSTSIDST får SKILDPADDEN til evig eje. 
 

Tilmelding:  Det vil lette arrangementet, hvis du tilmelder dig senest  

  torsdag, d. 17. november 2016 via denne doodle: 

  http://doodle.com/poll/7kf6xwksvz6yghpm. 
 

På dagen:  Har jeg ekstra kort med til løbere uden forhåndstilmelding. 
 

Klubhyggen: Vil komme helt i top med hjælp til stævnepladsopbygning (et par telte) og  

  lidt hjemmebag til at udfylde ventetiden, medens der beregnes, så vinderne  

  kan få deres præmier hurtigst muligt efter sidste løber i mål. 
 

VÆR MED:  Til at gøre denne lørdag til en festlig SØLLERØD-klubdag i Rude Skov. 

 

Vi ses lige dér, hvor de blå/gul/grønne dragter giver farve til efterårsskoven.  Gert 

  

http://doodle.com/poll/7kf6xwksvz6yghpm

